บันทึกข้อความ
สำนักงำนอธิกำรบดี ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม งำนบริหำรและธุรกำร โทร.3300-1
ส่วนงาน .........................................................................................................................................
ศธ ๐๕๒๓.๑.๕.1/ ว 141
17 เมษำยน 2562
ที่ ..............................................................
วันที่ ..............................................................................
ขอเรียนเชิญร่วมงำนพิธีดำหัวผู้อำวุโสและอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
เรื่อง ...............................................................................................................................................
และขอเชิญชวนผูส้ นใจส่งทีมเข้ำร่วมประกวดส้มตำลีลำ
เรียน ทุกหน่วยงำน
ด้วยมหำวิทยำลัยแม่โจ้ จะจัดกิจกรรมดำหัวผู้อำวุโสและอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้
ประจำปี 2561 ขึน้ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษำยน 2562 ณ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นกำรสืบสำน
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำมให้สืบไป ภายในงานมีการประกวดส้มตาลีลา เพื่อเป็นการสร้าง
สีสันความสนุกสนานและมีส่วนร่วมในงาน นั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนจั ด กิ จ กรรมงำนด ำหั ว ผู้ อ ำวุ โ สและอธิ ก ำรบดี
มหำวิ ท ยำลั ย แม่ โ จ้ ประจ ำปี 2562 เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ยและบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้
ศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ บุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย แม่ โ จ้ ทุ ก ท่ ำ นเข้ ำ ร่ ว มในพิ ธี ดั ง กล่ ำ ว
ในวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และขอเชิญชวนทุก
หน่วยงานส่งทีมเข้าร่วมประกวดส้มตาลี ลา พร้อมนี้ได้แนบรำยละเอียดกำหนดกำรพร้อมเอกสำร
กำรประกวดมำด้วยแล้ว จำนวน 1 ชุด
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ เข้ำร่วมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว

(นำงสมพร แรกชำนำญ)
ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม

กาหนดการ
พิธีดาหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปี 2562
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
ณ อาคารแผ่พชื น์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
------------เวลำ 09.00 น. เวลำ 10.09 น. -

เวลำ 13.00 น. เวลำ 13.30 น. -

เวลำ 14.00 น. -

-

เวลำ 16.30 น. -

กิจกรรมภำยในแต่ละคณะและสำนัก/สมำคมศิษย์เก่ำแม่โจ้
อธิกำรบดีและผูบ้ ริหำรมหำวิทยำลัย กรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำแม่โจ้
ร่วมพิธีสักกำระสรงน้ำพระบรมสำรีริกธำตุ พระประธำนประจำ
มหำวิทยำลัย พระศิลำนำคน้อย และพิธีดำหัวเจ้ำแม่โจ้-เจ้ำพ่อโจ้
ตั้งขบวนแห่ ณ ถนนสำยกลำง บริเวณด้ำนหน้ำหอเกียรติยศ
เริ่มเคลื่อนขบวนแห่ไปยังอำคำรแผ่พืชน์
ผูบ้ ริหำร บุคลำกร นำยกสมำคมศิษย์เก่ำแม่โจ้และคณะ พร้อมกัน
ณ บริเวณอำคำรแผ่พืชน์
- รับประทำนอำหำรว่ำงตำมอัธยำศัย
กิจกรรมประกวดส้มตำลีลำ ณ บริเวณอำคำรแผ่พืชน์
- มอบรำงวัลกำรประกวดส้มตำลีลำ
- เรียนเชิญนำยกสภำมหำวิทยำลัย อธิกำรบดี นำยกสมำคมศิษย์เก่ำแม่โจ้
กรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ อำจำรย์ผอู้ ำวุโส เข้ำนั่งประจำที่
และจัดเตรียมของดำหัวเพื่อเข้ำสู่พิธีกำร
เริ่มพิธีดำหัว
- รองอธิกำรบดี(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) กล่ำวรำยงำน
กล่ำวขอขมำและขอพร
- เรียนเชิญกล่ำวอวยพรปีใหม่ ตำมลำดับดังนี้
- นำยกสภำมหำวิทยำลัย
นำยกสมำคมศิษย์เก่ำแม่โจ้
อธิกำรบดี
อธิกำรบดี นำคณะผูบ้ ริหำรและบุคลำกรเกนของดำหัวผู้อำวุโสพร้อมกัน
เสร็จสิ้นพิธีดำหัวผูอ้ ำวุโส นำยกสภำมหำวิทยำลัย อธิกำรบดีและ
นำยกสมำคมศิษย์เก่ำแม่โจ้ ประจำปี 2562

หมายเหตุ กำรแต่งกำยชุดพืน้ เมืองล้ำนนำ

การประกวดส้มตาลีลา
พิธีดาหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปี ๒๕62
วันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562
ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การแข่งขัน การประกวดส้มตาลีลา
๑. ลักษณะกิจกรรม
กำรประกวดส้มตำลีลำ
๒. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
แข่งขันประเภททีม ๆ ละ ๓ คน
๓. เกณฑ์การแข่งขัน
๓.๑ กำรแต่งกำยชุดพื้นเมืองล้ำนนำหรือตำมประเพณีนิยมท้องถิ่นภำคเหนือ
๓.๒ ประดิษฐ์ท่ำรำและลีลำเหมำะสมกับเพลง
๓.๓ กำหนดเวลำแสดงลีลำ และทำส้มตำพร้อมจัดส่งผลงำน ทีมละ 10 นำที
3.4 กำหนดประเภทส้มตำ “ส้มตำปูปลำร้ำ”
หมายเหตุ ผูเ้ ข้ำแข่งขันต้องเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ในกำรทำส้มตำมำเอง
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร และ แข่งขัน
รับสมัคร ตัง้ แต่วันนี้ เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 19 เมษำยน 2561
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เบอร์โทรศัพท์ 3302 (นำงสำวเมริษำ ยอดหอม)
วันที่แข่งขัน 20 เมษำยน 2561
รำยงำนตัวเวลำ ๑๒.๓๐ น. ๑๓.๓๐ น.
เริ่มแข่งขัน ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
สถำนที่แข่งขัน อำคำรแผ่พืชน์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้

๕. เกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ เกณฑ์การให้คะแนน (๑๐๐ คะแนน)
รสชำติเหมำะสมดี
ลีลำ ท่ำรำ
ควำมสะอำด
กำรจัดตกแต่งสวยงำม น่ำรับประทำน
- ควำมพร้อมและตรงเวลำ

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ติดต่อผู้ประสานงาน นำงสำวเมริษำ ยอดหอม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โทร. 3302

ใบสมัคร
พิธีดาหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปี 2562
วันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562
ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อทีม................................................................................................................................................
สมาชิกในทีม 1. ........................................................................................................
2. ..........................................................................................................
3. ..........................................................................................................

ลงชื่อผูส้ มัคร........................................................
(.......................................................)

หมายเหตุ** ส่งใบสมัครได้ท่ี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โทร. 3302
ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 25 เมษายน 2562

รายละเอียดการประกวด
1. การประกวดส้มตาลีลา เงินรางวัลทั้งสิ้น 4,300 บาท
-

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท
-รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท
-รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 800 บาท
-รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 500 บาท

